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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц - 007 от 30.03.2006 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 30.03.2006 г., след разглеждане на заявление с вх. № 
Е-14-33-2/13.02.2006 г. на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за изменение на утвърдената с решение 
№ Ц-018 от 27.09.2005 г. на ДКЕВР цена, по която дружеството продава електрическата 
енергия на обществения доставчик и събраните данни от проведеното на 28.03.2006 г. 
открито заседание по преписката, установи следното: 
  
 С решение № Ц-018 от 27.09.2005 г. ДКЕВР е утвърдила на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД цена 
за продажба на електрическа енергия на обществения доставчик в сила от 01.10.2005 г., както 
следва: 
 - цена за енергия- 48,56 лв./МВтч, без ДДС; 
 - цена за разполагаемост- 10,68 лв./МВтч, без ДДС. 
  
 Със заявление с вх. № Е-14-33-2/13.02.2006 г. “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД е поискало 
утвърждаване на цени на електрическата енергия за 2006 г. В отговор на писмо с изх. № Е-14-
33-2/ 02.03.2006 г. на ДКЕВР, дружеството е уточнило направеното от него искане, като е 
посочило, че същото е за изменение на утвърдените цени на електрическа енергия и е на 
основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия 
(Наредбата). Съгласно приложената към заявлението справка № 5 “Технико-икономически 
показатели”, предложените от “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД цени на електрическата енергия са както 
следва: 

- цена за енергия –56,68 лв./МВтч, без ДДС; 
 - цена за разполагаемост – 11,10 лв./МВтч, без ДДС. 

 “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД е мотивирало искането си за изменение на утвърдените цени за 
енергия със следните аргументи: 

- увеличение на цената на доставеното енергийно гориво, поради завишени разходи 
при добиването. Дружеството е представило сключени договори с мините доставчици за 
предстоящи доставки на въглища през 2006 г.; 

- увеличение на разходите от БДЖ за спедиторски услуги и транспорт на вагоните 
(транспорт на пълни вагони с 5%, на празни вагони с 40%); 

- увеличение на разходите за течни горива – мазут и керосин, които са значителни 
разходни пера в производството на електрическа енергия след разходите за въглища. 

“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД е представило сключени след утвърждаването на цените с 
решение № Ц-018 от 27.09.2005 г. на ДКЕВР договори за доставка на въглища за периода 
месец януари 2006 г. - месец декември 2006 г., както следва:  

- Договор № 43/08.02.2006 г. с “Балкан МК” ЕООД; 
- Договор № 33/01.02.2006 г. с “Мина Пирин” ЕАД; 
- Договор № 29/31.01.2006 г. с “Елшица 99” АД и “Руен Холдинг”.; 
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- Договор № 28/28.01.2006 г. с “КАУСТО ГОЛД” АД; 
- Договор № 27/28.01.2006 г. с “Мини Бобов дол” ЕАД; 
- Договор № 26/28.01.2006 г. с “Мини открит въгледобив” ЕАД; 
- Договор № 25/28.01.2006 г. с “Мина Бели Брег” АД; 
- Договор № 24/28.01.2006 г. с “Мина Станянци” АД; 
- Договор № 23/28.01.2006 г. с “Мина Чукурово” АД; 
- Договор № 22/27.01.2006 г. с “Фундаментал” ЕООД; 
- Договор № 21/27.01.2006 г. с “Въглища Перник”. 
 
От направения анализ на влиянието на цените и тарифите върху финансовите 

показатели на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, съгласно предварителните баланс и отчет за приходите 
и разходите към 31.12.2005 г., е видно че текущият финансов резултат на дружеството към 
31.12.2005 г. е печалба в размер на 395 хил. лв., като нейната стойност е с 3,40 % по-висока 
спрямо предходната 2004 г.   

Анализът на разходите за дейността показват намаление на разходите за материали с 
6%, намаление на други разходи с 36% и нарастване на разходите за амортизации и разходите 
за възнаграждения.  

През 2005 г. “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД отчита намаление на задълженията към доставчици 
и клиенти с 80%, както и погасяване на дългосрочните и краткосрочни задължения към 
финансови предприятия.  

 Анализът на цикъла на оборотния капитал за обслужване на дейността, показва 
намаление на средния срок за събираемост на вземанията от клиенти с 9 дни (в резулатат на 
намаляване на краткосрочните вземания с 48%) и подобряване на средния период за 
покриване на задълженията, което определя подобрено управление на текущите оборотни 
средства.   

Към края на 2005 г. дружеството има абсолютна сума на оборотния капитал по баланс, 
близка до реално необходимата му за покриване на текущия паричен оборот, което означава, 
че дружеството не изпитва недостиг на бързооборотни средства за покриване на текущите си 
задължения. 

Финансовите показатели за ефективност на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД показват запазване 
на относително постоянно ниво на коефициента на ефективност на разходите 100,41 лв. 
приход за 100 лв. разход през 2004 г. на 100,31 лв. приход на 100 лв. разход през 2005 г, или  
дружеството запазва постигнатата доходност от дейността си.    

Постигнатите текущи финансови резултати на дейността на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД към 
края на 2005 г. определят много добро финансово състояние на дружеството.  

Направената оценка на предложените за утвърждаване разходи за 2006 г. показва, че 
цената на подаваното основно гориво за “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за 2006 г. е 38,15 лв./тнг. при 
изчислена калоричност 2113,96 ккал/кг. Утвърдената цена на въглищата за 2005 г. е 36,82 
лв./тнг с калоричност 2321 ккал/кг.  

 
Отчитайки количеството, калоричността и цената на отчетната складова наличност на 

основно гориво към 01.01.2006 г. съгласно справка “Горивно-енергиен баланс 2006 г.” и 
утвърденото нетно електропроизводство на централата за първата година на текущия 
регулаторен период са определени необходимото количество основно гориво и средно 
претеглените му калоричност и цена за периода, предвид подписаните нови договори за 
доставка на гориво. 
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Средно претеглената калоричност на (наличното към 01.01.2006 г. и необходимото 
допълнително гориво от новите договорни доставки) общо количество основно гориво за 
изпълнение на утвърденото електропроизводство е 2 113,96 ккал/кг. 

При отчетна цена на наличното към 01.01.2006 г. основно гориво на склад и средно 
претеглена цена по новите договорни доставки 36,95 лв/тнг, средно претеглената цена на 
общото количество гориво е 37, 04 лв/тнг.  

Въз основа на данните от приложената към заявлението справка “Транспортните 
разходи (празни вагони)” е пресметнат средно претегленият разход (цена) за обратно 
транспортиране на празните вагони до отделните доставчици. Средно претеглената цена за 
транспортиране на празни вагони, отнесена за тон натурално гориво, е 1, 11 лв/тнг. 
  В резултат на направените корекции, получената цена за енергия е 55,26 лв./МВтч.  

 
Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата енергийните предприятия, спрямо които комисията 

прилага метод на регулиране “норма на възвръщаемост на капитала” могат да подават 
заявления за изменение на утвърдените цени преди изтичането на ценовия период при 
наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при 
утвърждаването на цените, но е довело да значително увеличаване на прогнозните разходи.  

Следователно, основателността на направеното от “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД искане за 
изменение на действащата цена на електрическата енергия се обуславя от кумулативното 
наличие на две предпоставки. Първата, наличието на обстоятелства, чието настъпване не е 
могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и втората, тези обстоятелства да са 
довели до значително увеличаване на прогнозните разходи. 
  Предвид изложеното по-горе следва да се приеме, че сключените от “ТЕЦ Бобов дол” 
ЕАД договори за предстоящи доставки на въглища в изпълнение на решения по Протокол № 
2 от 25.01.2006 г. и Протокол № 3 от 07.02.2006 г. на Съвета на директорите на дружеството 
са обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от заявителя към момента на 
утвърждаване цената за енергия в сила от 01.10.2005 г. Следователно е налице първата от 
двете предпоставки, посочени в чл. 27, ал. 3 от Наредбата. 

 
В случай, че сключените договори за доставка на въглища  за 2006 г. се изпълняват от 

01.04.2006 г. по посочените в тях нови цени на въглищата и увеличените цени на разпалващо 
гориво (мазут), това би довело до увеличаване на променливите разходи от 94 526 хил. лв., 
утвърдени за регулаторния период на 107 581 хил. лв., което представлява увеличение на 
променливите разходи с 13, 81%. Значителността на възникналите допълнителни разходи за 
горива трябва да бъде преценявана от гледна точка на запазване на доброто финансово 
състояние на дружеството. При отчитане на факта, че разходите за покупка на гориво 
представляват около 70 % от общите разходи за дейността на дружеството, а постигната 
средногодишна доходност на дружеството за 2005 г. е под 1%, се налага извода, че 
непокриването чрез цените на тези разходи би довело до намаляване на рентабилността на 
предприятието. 

Предвид на това, комисията приема, че от 01.04.2006 г. е налице значително 
увеличаване на прогнозните разходи на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД. 
 

“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД не е изложило мотиви за увеличаване на цената за 
разполагаемост в размер на 11,10 лв./МВтч., посочен в справка № 5 “Технико-икономически 
показатели”. Дружеството не е посочило обстоятелства, чието настъпване не е могло да 
предвиди към момента на подаване на заявлението за утвърждаване на действащите цени и 
които да са довели до значително увеличаване на прогнозните условно-постоянни разходи. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 30, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката във връзка с чл. 27, ал. 3 и § 2 ПЗР от Наредбата за регулиране на 
цените на електрическата енергия, 
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

РЕШИ: 
 

1. Утвърждава, считано от 01.04.2006 г., на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД цена за 
енергия без ДДС в размер на 55,26 лв./МВтч.  

 
2. Отказва да утвърди изменение на утвърдената на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 

с решение № Ц-018/27.09.2005 г. цена за разполагаемост. 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 

(четиринадесет) дневен срок. 
 
 

 


